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1 Opisul fișei de prevenție copii

Fig. 1 Opisul fisei de prevenție (tablou de bord)

Principiul este ca la fișa de adulți, secțiunile fiind cele de la fișa copilului.
Se recomandă ca în partea inferioară a antetului (precum și în interiorul fișelor pentru copii) să
fie listate datele copilului de la naștere (din maternitate) – până la vârsta de 2 ani:
-

Data nașterii
Vârsta gestațională la naștere
Greutatea la naștere
Lungimea la naștere
Perimetrul cranian la naștere
Greutatea la externare

Aceste date se introduc cu ocazia vizitei de preluare a copilului, printr-o fereastră dedicată.
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Fig. 2 Introducerea datelor de la nastere

1.1 Caseta de boli cronice
Va lista bolile cronice și malformațiile care sunt înregistrate ca diagnostic de certitudine în
programul de cabinet, dacă este cazul.
Va exista un buton care să permită înregistrarea unor noi boli cronice (interfața va fi cea
implementată în mod uzual în programul de cabinet).
Caseta va permite vizualizarea a 3-4 diagnostice, având o bară de scroll în partea dreaptă
(pentru a nu se extinde pe tot ecranul, în mod uzual).

1.2 Caseta de riscuri semnificative
Permite bifarea unor riscuri care au relevanță pentru urmărirea copiilor, dintr-o lista
preformată.

1.

Boală fizică sau mentală cronică a părinților

2.

Instabilitate familială, violență în familie

3.

Sarcină patologică

4.

Prematuritate, Dismaturitate

5.

Boli cronice, inclusiv malformații congenitale, boli genetice

6.

Temperament dificil

7.

Dezvoltare întârziată

8.

Copil nevaccinat

9.

Locuință inadecvată

10. Deprivare socio-economică
11. Absența unei rețele de suport

2
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Fig. 3 Selectia Riscurilor semnificative la copii

Un Risc semnificativ bifat va fi afișat în caseta de Riscuri semnificative, având ca scop să
atragă atenția medicului de familie de existența acelui risc la pacientul respectiv.
La copii Riscurile semnificative NU activează secțiuni!

Sectiunile Fișelor de consultație copii sunt următoarele:
0-18 ani
Măsuratori
Examen fizic
Dezvoltare
(include Dezvoltare sexuala)
Alimentație
Activitate fizica
Dentitia
Screening
Imunochemoprofilaxii
Concluzii și recomandări

de la 10 ani
Din luna 6
Din luna 6
De la 10 ani

Bifă cu 3 stări = bifă cu 3 stări
Toate secțiunile – în afara de Măsurători vor avea un câmp text liber – mai mic – 2-3 rânduri.
Toate secțiunile vor avea un buton numit Managementul problemei – În care medicul poate bifa
Da sau Nu dacă la examinarea capitolului respectiv există sau nu probleme.
Medicul va nota în câmpul de Concluzii la fiecare problema concluzia lui, cu text liber.
La examenul fizic nu s-a schimbat nimic fata de ce era anterior, în plus sunt pentru vastele peste
2 ani
La fisele peste 6 ani punem modelul care este în IcMed la Fișa de copil, cu câmpuri mici pentru
fiecare aparat.
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Structura fișei de consultație preventivă copii, pentru fiecare vârstă jalon

Nr.crt. Secțiuni

S1

S2

L1

L2

L4

L6

L9

L12

L15

L18

2
ani

3
ani

4
ani

5
ani

6-9
ani

1018
ani

1

Măsurători

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2

Ex. fizic*

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3

Dezvoltare

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

4

Alimentație

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

5

Act. fizică

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

6

Dentiție

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

7

Screening

8

Imunochemoprofilaxie

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

9

Concluzii + Recom

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

*Secțiunea Examen fizic pentru 0-5 ani conțin doar bife pentru cele mai importante elemente care trebuie urmărite de medicul de familie, în
funcție de dezvoltarea copilului. În fișele copiilor peste 5 ani se poate folosi formatul clasic de examen fizic pe aparate.
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Dezvoltare neuropsihica și motorie copil 0-5 ani
Sunt 4 categorii: (bife cu 3 stări)
•
•
•
•

Abilități motorii
Social afectiv
Vorbire și comunicare
Cognitiv

+ Criterii de întârziere/patologice (se afișează doar lista)
Fiecare categorie poate fi semnalizată printr-o icoană sugestivă.
Detaliile sunt prezentate în Anexa 3 – Dezvoltarea motorie a copilului

2 Consultația săptămâna 1
2.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
Secțiunea este identică la toate fișele 0-5 ani (cu excepția Lungime care devine Înălțime
după 2 ani).

Fig. 4 Secțiunea Măsurători - Dezvoltare staturo-ponderală
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Contine:
- Lungime (pana la 1 an) și apoi Înălțime (cm) - în baza de date va fi aceeasi
variabila, doar ca la copilul care nu sta în picioare se cheamă lungime, la copilul
care stă în picioare poartă numele de înălțime)
- Greutate (kg)
- Perimetru cranian (cm)
Este esențial ca în această secțiune să existe tabelele de creștere (conform OMS:
Pentru copii 0-5 ani:
-

Greutate/talie
Greutate/vârstă
Talie/vârstă
PC/vârstă

La copii 5-18 ani:
-

Inălțime pentru vârstă
IMC pentru vârstă

De la 0 la 5 ani se utilizează graficele de creștere OMS:
- Lungimea (Talia) pentru vârstă
- Greutatea pentru vârstă
- Greutatea pentru lungime
Interpretarea scorurilor Z pentru cele 3 grafice de creștere se va face conform tabelului de
mai jos.

Fig. 5 Scor Z - grafice de creștere 0-5 ani

Concluziile vor fi prezentate sub forma:
6
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Concluzii:
• L/V = scorul_z_calculat [-2...-3]. Deficit statural. Tendință spre deficit.
• G/V = scorul_z_calculat [0...+1] Deficit ponderal. Evoluție normala
• G/L = scorul_z_calculat 6,5 [-3...-2] Malnutriție. Tendință spre deficit
Tendința reprezintă direcția liniei dintre măsurătoarea anterioară și cea curentă. Poate fi
ascendent, descendent sau staționară.
Nu se afișează Recomandări la această secțiune.
Graficul pentru Perimetrul cranian – se va utiliza / afișa până la vârsta de 2 ani (Perimetrul
cranian pentru vârstă)

Scorurile Z pentru fiecare grafic de creștere se calcuelază după formula:
scor Z = (Valoarea măsurată – Valoarea din tabel corespunzătoare varstei) / Deviația
standard corespunzătoare vârstei, din tabel.

Tabelele cu valorile mediilor și deviațiilor standard corespunzătoarei vârstelor se găsesc în
situl web al OMS: http://www.who.int/childgrowth/standards/en/

2.2 Examen fizic
Examenul fizic la copiii 0-5 ani (inclusiv) va conține elementele cele mai importante care
trebuie urmărite la copil – prezentate sub forma unei liste de control (cu bife cu 3 stări).
Începând cu vârsta de 6 ani, examenul fizic se poate înregistra în formatul clasic de
examen pe aparate (cu este dezvoltat în programul de cabinet).

Fig. 6 Examenul fizic la copii 0-5 ani

Secțiunea va avea, în fiecare fișă, un câmp Observații (text liber) + butonul de Management
al problemei (Da/Nu).
Elemente urmărite la examenul fizic la copii 0-5 ani sunt prezentat e în cadrul fiecărei fișe
de copil precum și în Anexa 1 – Examenul fizic al copilului 0-5 ani.
La Fișa de 1 săptămână conține următoarele elemente care pot fi bifate (pot fi utilizate bife
cu 3 stări):
 Piele (icter, uscata)
 Fontanele
 Ochi (reflex roșu)
7
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Screening auz
Mobilitatea limbii
Inima / plamani
Ombilic
Puls la femurale
Solduri
Tonus muscular
Testicule
Flux urinar / îngrijiri prepuț

Bife:
-

gri – by default – medicul nu a bifat nimic
verde – medicul a verificat acel element și este normal
roșu – medicul a verificat acel element și există o problemă

2.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională

Fig. 7 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională

La fișele copiilor 0-5 ani (inclusiv 5 ani), secțiunea are următoarea structură:
- O zonă de elemente semnificative care trebuie urmărite în dezvoltarea neuro-motorii
a copilului.

8

Modelul informatic – Fișa de consultație preventivă copii
-

-

o zonă pentru înregistrarea achizițiilor motorii ale copilului – conform OMS.
Achizițiile trebuie urmărite în dinamică și este recomandat să existe posibilitatea de
afișare grafică a momentelor în care s-a făcut fiecare achiziție motorie a copilului.
o zonă cu atenționări privind criteriile de întârziere, pentru uzul medicului.

Rezultatul evaluării cu ajutorul Chestionarului de autism trebuie afișate în această secțiune.
Elementele cu bife:





Abilități motorii
membre egal flectate
Motilitatea reflexă și involuntară
Tonus și reflexe
Reflexe arhaice



Social afectiv
Se calmează și întoarce capul la auzul vocii mamei

Criterii de întârziere/patologice
 Tonus flasc (leziune cerebrală)
 Iritabilitate (plâns cerebral)

Criterii de
întarziere/patologice doar
se afiseaza în caseta ca o
atenționare pentru medic,
nu au bife și nu se listează
în fișa pacientului

Detaliile despre Graficul dezvoltării motorii sunt prezentate în Anexa 3 – Dezvoltarea
motorie a copilului până la 2 ani.

2.4 Alimentație

Fig. 8 Secțiunea Alimentație la copiii 0-5 luni

CI alimentație la sân: Da/Nu + câmp text mic sa adauge motivul
Alimentație: lista de răspunsuri posibile:
- Alăptat exclusiv
- Alăptat + formula/lapte
- Formula exclusiv
9
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-

Alăptat + ceai/apă/suc

Nr. supturi/zi: câmp text
Tip lapte: câmp liber (se introduce numele lapte praf) (câmpul ar putea sa se afișeze doar
daca a selectat Alăptat + formula sau Alăptat Formula exclusiv)
Nr. mese/zi: text liber (la fel, ar putea sa se afișeze doar daca are și Formula de lapte)
Concluzii: se preia automat varianta de raspuns selectata la campul Alimentatie:
- Alăptat exclusiv
- Alăptat + formula/lapte
- Formula exclusiv
- Alăptat + ceai/apă/suc
(eventual, daca este posibil se reformulează – de ex. Copil alăptat exclusiv...)
Recomandări: Consiliere pentru promovarea alăptării (aceeași recomandare la toate
consultațiile sub 6 luni. La 6 luni se schimba mesajul!)
În fișa de 6 luni, structura secțiunii Alimentație se va schimba.

2.5 Imunochemoprofilaxii
Se verifică Statusul vaccinal maternitate (BCG; Hbs): Bifă cu 3 stări
Se afișează lista vaccinărilor efectuate, conform modelului din programul de cabinet utilizat.
Este indicat să existe și posibilitatea de a înregistra o vaccinare nouă, dacă se face cu
ocazia consultației preventive.

Fig. 9 Secțiunea Imunochemoprofilaxii la Fișa copii

2.6 Concluzii + recomandări
Secțiunea are aceeași structură la toate fișele de copil

10
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Fig. 10 Secțiunea Concluzii și recomandări - Fișa de prevenție copii

-

Câmp Concluzii
Câmp Recomandări
Programarea consultației următoare
Adaugă trimitere
Adaugă diagnostic nou
Salvare

Se recomandă ca unele concluzii să poată fi transpuse automat din secțiuni în Secțiunea
Concluzii (in special cele legate de dezvoltarea copilului) – în câmpul Concluzii.
Concluzii:
1. Rezultat Măsurători-Dezvoltare staturo-ponderală – Interpretare z și tendința
2. Rezultat Dezvoltare neuro-motorie și psiho-emotională (vezi secțiunile respective)

3.
4.

5.

6.

a. Corelare cu rezultat Dezvoltare motorie, se preiau rezultatele de la Chestionarul
autism, Interpretare Tanner (dacă exista asemenea evaluări)
Rezultat Alimentație - Preluare din Concluzii subsecțiune
Rezultat Activitate fizică
a. Daca în secțiune Managementul problemei =Da – se va prelua: Managementul
aspectelor legate de activitatea fizică
Rezultat Dentiție
a. Daca în secțiune Managementul problemei =Da – se va prelua: Managementul
aspectelor legate de dentiție
Rezultat Imunochemoprofilaxii
b. Dacă în secțiune Managementul problemei =Da – se va prelua: Managementul
aspectelor legate de Vaccinări

Recomandări: se vor prelua următoarele în câmpul Recomandări:
-

Recomandările din subsecțiuni (unde este cazul).

Câmpul programarea consultației următoare: se va sugera data consultației următoare,
ținând seama de frecvența normală a consultațiilor la copii (la 1 sapt, la 1 lună, la 2 luni, la
4 luni, la 6 luni, la 9 luni, la 12 luni .... etc).

11
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3 Consultația săptămâna 2
3.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
Ca la săptămâna 1 – până la 2 ani

3.2 Examen fizic
Bifele sunt:
 Piele (icter, uscata)
 Fontanele
 Ochi (reflex roșu)
 Screening auz
 Mobilitatea limbii
 Inima / plamani
 Ombilic
 Puls la femurale
 Solduri
 Tonus muscular
 Testicule
 Flux urinar / îngrijiri prepuț

3.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională






Abilități motorii
membre egal flectate
Motilitatea reflexă și involuntară
Tonus și reflexe
Reflexe arhaice



Social afectiv
Se calmează și întoarce capul la auzul vocii mamei

Criterii de întârziere/patologice
 Tonus flasc (leziune cerebrală)
 Iritabilitate (plâns cerebral)

3.4 Alimentație
Ca la Fișa 1 săptămână

12
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3.5 Imunochemoprofilaxii
Identic cu fișa 1 săpt.

3.6 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.

4 Consultația luna 1
4.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
Ca la săptămâna 1 – până la 2 ani

4.2 Examen fizic
Bifele sunt:
 Piele (icter, uscata)
 Fontanele
 Ochi (reflex roșu)
 Reflex cornean la lumina
 Screening auz
 Mobilitatea limbii
 Inima
 Solduri
 Tonus muscular

4.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională



Abilități motorii
Ridică capul scurt timp



Social afectiv
Zâmbește



Vorbire și comunicare
Poate gânguri

4.4 Alimentație
Ca la Fișa 1 săptămână
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4.5 Imunochemoprofilaxii
Identic cu fișa 1 săpt.
Se adaugă Vitamina D3: bifă cu 3 stări

Fig. 11 Secțiunea imunochemoprofilaxii

4.6 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.

5 Consultația luna 2

5.1

Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală

Ca la săptămâna 1 – până la 2 ani

5.2 Examen fizic
Bifele sunt:
 Fontanele
 Ochi (reflex roșu)
 Reflex cornean la lumina
 Screening auz
 Inima
 Solduri
 Tonus muscular
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5.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională
Abilități motorii
 Ține capul drept și stabil
 Focalizează privirea
 Urmărește mișcarea cu privirea
 Tresare la zgomote puternice
 Ridică capul când e culcat pe burtă
Social afectiv
 Poate fi liniștit când e mângâiat sau legănat
 Suge bine la sân
Vorbire și comunicare
 Gângurește
 Zâmbește ca răspuns
Criterii de intirziere/patologice
 Nu răspunde la zgomote puternice
 Nu urmărește obiectele în mișcare
 Nu zâmbește persoanelor
 Nu duce mâinile la gură
 Nu poate susține capul atunci când este pe burtică

5.4 Alimentație
Ca la Fișa 1 săptămână

5.5 Imunochemoprofilaxii
Identic ca la 1 lună

5.6 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.
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6 Consultația luna 4
6.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
Ca la săptămâna 1 – până la 2 ani

6.2 Examen fizic
Bifele sunt:
 Fontanela anterioară
 Ochi (reflex roșu)
 Reflex cornean la lumina
 Screening auz
 Solduri
 Tonus muscular

6.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională

Abilități motorii
 Urmărește cu privirea o jucărie sau o persoană în mișcare
 Își susține capul când este sprijinit de piept sau de talie în poziție
șezândă.
 Apucă un obiect când i se dă în mână
 Se rostogolește de pe spate pe burtă
Social afectiv
 Răspunde cu bucurie la o persoană prin mișcarea picioarelor, vocalize etc
Vorbire și comunicare
 Râde / zâmbește ca răspuns

Criterii de întârziere/patologice
 Nu urmărește obiectele în mișcare
 Nu zâmbește persoanelor
 Nu susține capul
 Nu gângurește sau nu emite sunete
 Nu duce mâinile la gură
 Nu împinge cu picioarele când este sprijinit pe o suprafață dură
 Are dificultăți să miște unul sau ambii ochi în toate direcțiile

16
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6.4 Alimentație
Ca la Fișa 1 săptămână

6.5 Imunochemoprofilaxii
Identic ca la 1 lună

6.6 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.

7 Consultația luna 6

7.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
Ca la săptămâna 1 – până la 2 ani

7.2 Examen fizic
Bifele sunt:
 Fontanela anterioară
 Ochi (reflex roșu)
 Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
 Screening auz
 Solduri
 Tonus muscular

7.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională
Abilități motorii
 Întoarce capul către un zgomot.
 Se întoarce de pe spate pe o parte.
 Stă în fund sprijinit (de ex. cu o pernă)
 Se întinde după/prinde obiecte
Social afectiv
 Vocalizează de plăcere sau neplăcere.
Vorbire și comunicare
 Emite sunete când vorbești cu el/ea.
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Criterii de întârziere/patologice









Nu încearcă să apuce lucruri care sunt la îndemână
Nu arată afecțiuni pentru persoana care îl îngrijește
Nu răspunde la sunetele din jur
Tonus flasc
Nu emite sunete sub formă de grupuri de vocale
Nu se rostogolește
Nu rade, nu chițăie
Pare foarte rigid

7.4 Alimentație
La 6 luni începe diversificarea alimentației copilului, de aceea fișa are o structură mai
complexă (de la 6 luni până la 2 ani).

Fig. 12 Secțiunea Alimentație la fișele de copii 6-24 de luni

Detaliile ferestrei Alimentație pentru fișele 6 luni până a 2 ani sunt prezentate în Anexa 4 –
Alimentația copilului 6-24 luni.
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7.5 Activitatea fizică
De la naștere și până la 1 an, activitatea fizică, în special joaca supravegheată pe podea
într-un mediu sigur, ar trebui încurajată pentru o dezvoltare sănătoasă a copiilor
Act. fizica: bifă cu 3 stări

7.6 Dentiția
Secțiunea are structura de mai jos în fișele 6 luni – 2 ani, inclusiv.

Fig. 13 Secțiunea Dentiție la copiii 6-24 de luni

Evaluarea dezvoltării dentiției: bifă cu 3 stări
Profilaxia cariei dentare: bifă cu 3 stări
Observații
Managementul problemei: Da/Nu

7.7 Imunochemoprofilaxii
Identic ca la 1 lună

7.8 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.

8 Consultația luna 9

8.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
Ca la săptămâna 1 – până la 2 ani

8.2 Examen fizic
Bifele sunt:
 Fontanela anterioară
 Ochi (reflex roșu)
 Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
 Screening auz
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8.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională

Abilități motorii
 Caută cu privirea un obiect ascuns.
 Atrage atenția prin sunete/gesturi.
 Stă așezat fără sprijin.
 Stă în picioare sprijinit.
 Prinde obiectele cu degetele opozante
 Părinții nu sunt îngrijorați
Social afectiv
 Joacă jocuri sociale (atingere nas, cucu bau)
 Plânge sau strigă pentru a capta atenția.
Vorbire și comunicare
 Scoate sunete diverse (de ex. mama, baba etc)
 Răspunde diferit la persoane diferite
Criterii de întârziere/patologice






Nu se sprijină pe picioare
Nu stă în șezut
Nu spune mama, tata
Nu urmărește cu privirea obiectele arătate
Nu transferă jucăriile dintr-o mână în alta

8.4 Alimentație
Ca la fișa de 6 luni

8.5 Activitatea fizică
De la naștere și până la 1 an, activitatea fizică, în special joaca supravegheată pe podea
într-un mediu sigur, ar trebui încurajată pentru o dezvoltare sănătoasă a copiilor
Act. fizica: bifă cu 3 stări

8.6 Dentiția
Ca la 6 luni
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8.7 Imunochemoprofilaxii
Identic ca la 1 lună

8.8 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.

9 Consultația luna 12

9.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
Ca la săptămâna 1 – până la 2 ani

9.2 Examen fizic
Bifele sunt:
 Fontanela anterioară
 Ochi (reflex roșu)
 Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
 Screening auz
 Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului
 Dentiție
 Șolduri

9.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională
Abilități motorii
 Se târăște în 4 labe
 Încearcă să se ridice/să meargă atunci când e susținut de mâini
Social afectiv
 Se simte în primejdie când este despărțit de părinți.
Vorbire și comunicare
 Face cel puțin o combinație consoană/vocală.
 Spune cel puțin 3 cuvinte (nu trebuie să fie clare)
Cognitiv
 Înțelege întrebări simple (de ex. unde este mingea
 Răspunde la propriul nume
 Vă urmărește privirea pentru a identifica un obiect la care vă uitați
21
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Criterii de întârziere/patologice
 Nu merge în 4 labe
 Nu poate sta în picioare când este susținut
 Nu caută lucrurile pe care le ascunzi
 Nu arata cu degetul
 Nu face gesturi precum strânsul mâinii sau la revedere
 Nu spune mama, tata
 A pierdut o abilitate anterior achiziționată

9.4 Alimentație
Ca la fișa de 6 luni

9.5 Activitatea fizică
Activitatea fizica: bifă cu 3 stări
De la naștere și până la 1 an, activitatea fizică, în special joaca supravegheată pe podea
într-un mediu sigur, ar trebui încurajată pentru o dezvoltare sănătoasă a copiilor

9.6 Dentiția:
Ca la 6 luni

9.7 Imunochemoprofilaxii
Identic cu fișa 1 lună.

9.8 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.

10 Consultația luna 15

10.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
Ca la săptămâna 1 – până la 2 ani
22
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10.2 Examen fizic
Bifele sunt:
 Fontanela anterioară
 Ochi (reflex roșu)
 Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
 Screening auz
 Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului
 Dentiție
 Solduri

10.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională
Abilități motorii
 Apucă și mănâncă alimentele care pot fi luate cu mâna.
 Merge sprijinit de mobilă
 Se cațără pe scară câteva trepte
 Încearcă să se aplece (ghemuiască) pentru a ridica jucării de pe podea
Social afectiv
 Arată teamă de persoane sau locuri necunoscute
Vorbire și comunicare
 Spune cel puțin 5 cuvinte (nu trebuie să fie clare)

Criterii de întârziere/patologice
 Nu arata cu degetul obiecte
 Nu poate merge
 Nu cunoaște utilitatea obiectelor familiare
 Nu imita
 Nu câștigă cuvinte noi
 Nu are cel puțin 6 cuvinte
 Nu remarcă sau nu îi pasă dacă cel care îl îngrijește pleacă
 Pierde abilități anterior achiziționate

10.4 Alimentație
Ca la fișa de 6 luni

10.5 Activitatea fizică
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Copiii de 1-3 ani și preșcolarii 3-5 ani ar trebui să fie activi fizic cel puțin 3 ore în fiecare zi
pe parcursul zilei
Activitate fizica: bifă cu 3 stări

10.6 Dentiția
Ca la 6 luni

10.7 Imunochemoprofilaxii
Identic ca la 1 lună, dar se scoate bifa de Profilaxia anemiei.

10.8 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.

11 Consultația luna 18

11.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
Ca la săptămâna 1 – până la 2 ani

11.2 Examen fizic
Bifele sunt:
 Fontanela anterioară închisă
 Ochi (reflex roșu)
 Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
 Screening auz
 Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului

11.3 Dezvoltare
Abilități motorii
 Merge singur
 Mănâncă singur cu lingurița (împrăștie puțin)
Social afectiv
 Comportamentul copilului poate fi ușor gestionat.
 Este interesat de alți copii.
 De obicei este ușor de liniștit.
 Vine la părinte când are nevoie de a fi liniștit.
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Vorbire și comunicare
 Încearcă să-ți atragă atenția pentru a-ți arăta ceva.
 Arată cu degetul obiectele pe care le dorește.
 Privește spre obiecte când i se cere sau arată în acea direcție.
 Imită sunete sau gesturi
 Spune peste 20 de cuvinte (nu trebuie să fie foarte clare)
 Spune cel puțin 4 consoane (de ex. B D G H N V)
Cognitiv
 Arată corect diverse părți ale corpului
 Se întoarce sau răspunde când este chemat pe nume.
Criterii de întârziere/patologice
 Nu arata cu degetul obiecte
 Nu poate merge
 Nu cunoaște utilitatea obiectelor familiare
 Nu imita
 Nu câștigă cuvinte noi
 Nu are cel puțin 6 cuvinte
 Nu remarcă sau nu îi pasă dacă cel care îl îngrijește pleacă
 Pierde abilități anterior achiziționate

11.4 Alimentație
Ca la fișa de 6 luni

11.5 Activitatea fizică
Copiii de 1-3 ani și preșcolarii 3-5 ani ar trebui să fie activi fizic cel puțin 3 ore în fiecare zi
pe parcursul zilei
Activitate fizica: bifă cu 3 stări

11.6 Dentiția
Ca la 6 luni

11.7 Imunochemoprofilaxii
Identic ca la 1 lună, dar se scoate bifa de Profilaxia anemiei.

11.8 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.
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12 Consultația de la 2 ani

12.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală

Fig. 14 Secțiunea măsurători la copiii 2 ani

Se adaugă câmpuri pentru înregistrarea TAS și TAD (mmHg).

12.2 Examen fizic
Bifele sunt:
 Ochi (reflex roșu)
 Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
 Screening auz
 Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului
 Dentiție

12.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională
Abilități motorii
 Folosește egal ambele mâini
 Merge înapoi 2 pași fără ajutor
 Încearcă să fugă
 Pune obiectele într-un recipient mic
Social afectiv
 Folosește jucării în activități imaginare (dă păpușii să bea)
Vorbire și comunicare
 Combină 2 sau mai multe cuvinte
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Cognitiv
 Execută comenzi în 1-2 timpi
Criterii de întârziere/patologice
 Nu știe ce să facă cu obiectele comune (perie, telefon, furculiță)
 Nu imita acțiuni sau cuvinte
 Nu urmează instrucțiuni simple
 Nu utilizează propoziții simple
 Nu merge sigur
 Pierde achiziții pe care le-a avut

12.4 Alimentație
(Această structură a secțiunii Alimentație este valabilă pentru fisele 2-10 ani)

Fig. 15 Secțiunea alimentație la copii peste 2 ani - Fișa de prevenție copii

3 Întrebări (ca la fișa Adult cu excepția întrebării 3 - despre sare).
Se adaptează Concluziile și recomandările doar pt 3 întrebări!
Consiliere alimentație: bifă cu 3 stări
Concluzie:
- la cel puțin 1 răspuns Greșit: Comportament alimentar greșit (x componente)
[x = numărul de răspunsuri Greșite]
Răspunsurile greșite sunt următoarele:
Răspuns greșit:
NU

Întrebarea
Cel puțin 2 porții de fructe în fiecare zi
(proaspete/conservate)?
Cel puțin 3 portii de legume în fiecare zi (in
afară de cartofi)?
Zilnic alimente bogate în zahăr (sucuri,
patiserie, prăjituri, zahăr)?

NU
DA
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Recomandări:
- Recomandare legată de remedierea comportamentului greșit
- Prezentare beneficii legate de schimbarea comportamentului și al riscurilor
legate de menținerea comportamentului greșit
- Oferă pliant Alimentația sănătoasă + Farfurie/piramida alimentației sanătoase
Daca toate răspunsurile sunt corecte:
Concluzie: Comportamentul alimentar normal
Recomandări: Va continua comportamentul alimentar normal. Oferă pliant Alimentația
sănătoasă + Farfurie/piramida alimentației sănătoase.

12.5 Activitatea fizică
Copiii de 1-3 ani și preșcolarii 3-5 ani ar trebui să fie activi fizic cel puțin 3 ore în fiecare zi
pe parcursul zilei
Activitate fizica: bifă cu 3 stări

12.6 Dentiția
Ca la 6 luni

12.7 Imunochemoprofilaxii
Identic ca la 1 lună, dar se scoate bifa de Profilaxia anemiei.

12.8 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.

13 Consultația de la 3 ani

13.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
ca la fișa de 2 ani

13.2 Examen fizic
Bifele sunt:
 TAS: . . . . . . .
TAD: . . . . . . .
 Ochi (reflex roșu)/Acuitate vizuală
 Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
 Acuitate vizuală
 Screening auz
 Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului
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Dentiție

13.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională
Abilități motorii
 Urcă treptele ținându-se de balustradă
 Răsucește capacele unor borcane sau butoane
 Dă foile unei cărți, pagină cu pagină
Social afectiv
 Joacă imaginară cu acțiuni și cuvinte
Vorbire și comunicare
 Face propoziții cu 5 sau mai multe cuvinte.
Cognitiv
 Execută comenzi în 2-3 timpi (de ex. ridică pălăria și pantofii și pune-i în
dulap)
 Ascultă muzică sau povești cel puțin 5-10 minute.
Criterii de întârziere/patologice
 Cade frecvent și are problem cu scările
 Are vorbirea neclară
 Nu se poate juca cu jucării simple
 Nu înțelege instrucțiuni simple
 Nu realizează contactul vizual
 Nu vorbește în propoziții simple
 Nu dorește să se joace cu copiii sau cu jucării

Buton pentru chestionarul de autism (chestionarul se deschide în fereastra separata.
Rezultat chestionar autism: . . . . . . .

13.4 Alimentație
Ca la fișa de 2 ani (până la 10 ani)

13.5 Activitatea fizică
Copiii de 1-3 ani și preșcolarii 3-5 ani ar trebui să fie activi fizic cel puțin 3 ore în fiecare zi
pe parcursul zilei
Activitate fizica: bifă cu 3 stări

13.6 Dentiția
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Fig. 16 Secțiunea Dentiția la fișa de 3 ani

Se scoate Evaluarea dezvoltării dentiției și se introduce Trimite la consult stomatologic
profilactic o dată pe an.

13.7 Imunochemoprofilaxii
Identic ca la 1 lună, dar se scoate bifa de Profilaxia anemiei.

13.8 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.

14 Consultația de la 4 ani

14.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
ca la fișa de 2 ani

14.2 Examen fizic
Bifele sunt:
 TAS: ........ TAD:......
 Ochi (reflex roșu)/Acuitate vizuală
 Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
 Acuitate vizuală
 Screening auz
 Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului
 Dentiție

14.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională
Abilități motorii
 Desface nasturi și fermoare
 Urcă și coboară scările cu pași alternativi.
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Social afectiv
 Încearcă să liniștească pe cineva care este supărat.
Vorbire și comunicare
 Pune și răspunde la o grămadă de întrebări (de ex. ce faci?)
Cognitiv
 Înțelege comenzi complexe (presupunând 3 timpi)
Criterii de întârziere/patologice
 Nu poate sări pe loc
 Nu are interes în jocuri interactive
 Se opune îmbrăcatului și utilizării toaletei
 Nu poate reda o poveste
 Nu folosește corect eu și tu
 Nu înțelege noțiunile de același și diferit

14.4 Alimentație
Ca la fișa de 2 ani (până la 10 ani)

14.5 Activitatea fizică
Copiii de 1-3 ani și preșcolarii 3-5 ani ar trebui să fie activi fizic cel puțin 3 ore în fiecare zi
pe parcursul zilei
Activitate fizica: bifă cu 3 stări

14.6 Dentiția
Ca la 3 ani

14.7 Imunochemoprofilaxii
Identic ca la 1 lună, dar se scoate bifa de Profilaxia anemiei.

14.8 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.

15 Consultația de la 5 ani

15.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
ca la fișa de 2 ani
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dar se adaugă și un câmp pentru măsurarea IMC (care se calculează de fapt automat
folosind formula:
IMC = G(kg) / Înălțimea (cm) la pătrat
De la 5 ani până la 18 ani se utilizează graficele de creștere OMS:
- Talia pentru vârstă
- IMC pentru vârstă
Interpretarea scorurilor Z pentru cele 2 grafice de creștere se va face conform tabelului de
mai jos.

Fig. 17 Scor Z - Graficele de dezvoltare la copiii 5-18 ani

Concluziile vor fi prezentate sub forma:
Concluzii:
- L/V = scorul_z_calculat [-2...-3]. Deficit statural. Tendinta spre deficit.
- IMC/V = scorul_z_calculat [0...+1]. Malnutritie. Evolutie normala
Nu se afișează Recomandări la această secțiune.

Tabelele cu valorile mediilor și deviațiilor standard corespunzătoarei vârstelorse găsesc în
situl web al OMS: http://www.who.int/childgrowth/standards/en/

15.2 Examen fizic
Bifele sunt:
 TAS: ........ TAD:......
 Ochi (reflex roșu)
 Acuitate vizuală
 Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
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Screening auz
Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului
Dentiție

15.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională

Abilități motorii
 Aruncă și prinde o minge
 Sare într-un picior de mai multe ori
 Se îmbracă și se dezbracă cu puțin ajutor.
Social afectiv
 Colaborează cu adulții
 Se desparte ușor de părinți sau îngrijitori
Vorbire și comunicare
 Vorbește imitând adulții
Cognitiv
 Numără cu voce tare sau pe degete pentru a răspunde la întrebarea
"Câte sunt…"
 Repovestește bucăți din povești.
Criterii de întârziere/patologice
 Nu are o varietate de emoții
 Comportamente extreme- timid sau agresiv
 Nu poate deosebi intre realitate și prefăcut
 Nu folosește pluralul și trecutul
 Nu-și cunoaște numele
 Nu desenează
 Are probleme de concentrare

Buton Chestionarul de autism
Rezultatul chestionar autism: se înregistrează în acest câmp (automat dacă softul permite).

15.4 Alimentație
Ca la fișa de 2 ani (până la 10 ani)

15.5 Activitatea fizică
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Copiii de 1-3 ani și preșcolarii 3-5 ani ar trebui să fie activi fizic cel puțin 3 ore în fiecare zi
pe parcursul zilei
Activitate fizica: bifă cu 3 stări

15.6 Dentiția
Ca la 3 ani

15.7 Imunochemoprofilaxii
Identic ca la 1 lună, dar se scoate bifa de Profilaxia anemiei.

15.8 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.

16 Consultația la 6 - 9 ani

16.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
ca la fișa de 5 ani

16.2 Examen fizic
Examenul fizic se va înregistra în modul clasic, pe aparate, în modul uzual programului de
cabinet (nu există cerințe speciale în prezent).

Fig. 18 Ex. fizic pe aparate la copii 5-17 ani

Se adaugă un buton sau câmp de Acuitate vizuală

16.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională
Începând cu fișa de 6 ani nu mai există elemente bifabile.
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Secțiunea conține doar curbele de creștere pentru copiii 5-18 ani (Talie pentru vârstă și
IMC pentru vârstă), conform recomandărilor OMS.

Fig. 19 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională la copiii 6-17 ani

În această secțiune se inserează și Scala de dezvoltare sexuală Tanner (cel mai indicat ar
fi începând cu fișa de 8 ani)
Dezvoltare sexuală: lista Combo
– valorile sunt:
➢ Tanner 1
➢ Tanner 2
➢ Tanner 3
➢ Tanner 4
➢ Tanner 5
Problemelor adaptare școlară: bifă cu 3 stări
Integrare în colectivitate: bifă cu 3 stări
Screening autism - buton care deschide chestionarul de autism
-

!!! Trebuie sa poți regăsi oricând un chestionar vechi completat!

16.4 Alimentație
Ca la fișa de 2 ani (până la 10 ani)

16.5 Activitatea fizică
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Copiii și tinerii cu vârsta intre 5 și 17 ani ar trebui să acumuleze zilnic cel puțin 60 minute de
activitate fizica moderată spre intensă. I-A
Activitate fizica: bifă cu 3 stări

16.6 Dentiția
Ca la 3 ani

16.7 Imunochemoprofilaxii
Identic ca la 1 lună, dar se scoate bifa de Vitamina D și bifa Profilaxia anemiei.

16.8 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.

17 Consultația de la 10 - 18 ani
(consultații anuale, conținutul unor secțiuni și materialele informative poate varia
ușor)

17.1 Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală
ca la fișa de 5 ani

17.2 Examen fizic
Examenul fizic clasic pe aparate.
Se adaugă un buton sau câmp de Acuitate vizuală

17.3 Dezvoltare neuro-motorie și socio-emoțională

Ca la fișa de 6 ani

17.4 Alimentație
Începând cu fișa de 10 ani, chestionarul de alimentație are 4 întrebări, ca și la adulți.
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Fig. 20 Secțiunea Alimentație în fisa copiilor 6-17 ani

Secțiunea Alimentație permite evaluarea comportamentului alimentar al persoanei
evaluate.

Zona Recomandări: Link către recomandările din Ghidul de prevenție – capitolul
Alimentația adultului (recomandările vor fi afișate ca pdf sau html).
Evaluarea se bazează pe un chestionar minimal cu 4 întrebări, care evaluează dacă există
elemente care să sugereze un comportament alimentar greșit. În cazul selecționate, se
poate continua evaluarea utilizând Chestionarul de Evaluare Rapidă a obiceiurilor
alimentare (REAP) – cu 15 întrebări.
Pentru examenele de rutină proiectul consideră că este suficientă utilizarea celor 4
întrebări.
1.
2.
3.
4.

Cel puțin 2 porții de fructe în fiecare zi (proaspete/conservate)? Da/Nu
Cel puțin 3 porții de legume în fiecare zi (in afară de cartofi)?
Da/Nu
Zilnic produse bogate în sare (vegeta, mezeluri, semipreparate)?
Da/Nu
Zilnic alimente bogate în zahăr (sucuri, patiserie, prăjituri, zahăr)?
Da/Nu

Pe baza răspunsurilor programul va genera o Concluzie și Recomandările aferente:
Concluzie:
- la cel puțin 1 răspuns Greșit: Comportament alimentar greșit (x componente)
[x = numărul de răspunsuri Greșite]
Răspunsurile greșite sunt următoarele:
Răspuns greșit:
NU

Intrebarea
Cel puțin 2 porții de fructe în fiecare zi
(proaspete/conservate)?
Cel puțin 3 porții de legume în fiecare zi (in
afară de cartofi)?

NU
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Zilnic produse bogate în sare (vegeta,
mezeluri, semipreparate)?
Zilnic alimente bogate în zahăr (sucuri,
patiserie, prăjituri, zahăr)?

DA
DA

Recomandări:
- Recomandare legată de remedierea comportamentului greșit
- Prezentare beneficii legate de schimbarea comportamentului și al riscurilor
legate de menținerea comportamentului greșit
- Oferă pliant Alimentația sănătoasă + Farfurie/piramida
Daca toate 4 sunt DA:
Concluzie: comportament alimentar corect
Recomandări: menținerea unui comportament alimentar corect
Zona de materiale informative
Va păune la dispoziția medicului materiale informative pentru pacient și pentru medic.
De asemenea, chestionarul REAP – în format pdf și online.

17.5 Activitatea fizică
Zilnic cel puțin 60 minute de activitate fizica moderată spre intensă: bifă cu 3 stări
Activitate fizica: bifă cu 3 stări

17.6 Dentiția
Ca la 3 ani

17.7 Screening:
Secțiunea Screening apare doar la fișele copiilor 10-17 ani

Fig. 21 Secțiunea Screening în fișa copii 10-17 ani

Evaluare depresie: bifă cu 3 stări
Conflicte în familie: bifă cu 3 stări
Părinți depresivi: bifă cu 3 stări
Martori la evenimente negative: bifă cu 3 stări
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FR pentru fumat: bifă cu 3 stări
FR alcool: bifă cu 3 stări
Consiliere comportamentală – fumat: bifă cu 3 stări
Consiliere comportamentală - consum de alcool: bifă cu 3 stări
Văz - test Snellen: bifă cu 3 stări (la 7 și 9 ani)

17.8 Imunochemoprofilaxii
Doar un tabel care listează vaccinările efectuate.
Posibilitatea de a înregistra o vaccinare nouă, dacă se face în timpul consultației
preventive.

17.9 Concluzii + recomandări
Idem, ca la săptămâna 1.
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18 Anexa 1. Examenul fizic al copilului 0-5 ani

Fig. 22 Examenul fizic la copiii 0-5 ani

In secțiunea Examenul fizic, în prima parte, apare lista cu elementele care trebuie examinate
în mod obligatoriu de către medic. în dreptul fiecărui item din lista se afla o bifa cu 3 stări:
1. nebifat (semnificație = nu a fost verificat acel item)
2. bifat verde = verificat, ok
3. bifat roșu = verificat, rezultat anormal, probleme (medicul poate nota problema în
căsuța de observații)
!!! Softul ar putea sa adauge termenii respectivi direct în caseta de observații, urmand ca
medicul sa completeze ce modificări a găsit, ca în imaginea de mai jos:
Observații

Ochi (reflex roșu):
Ombilic:
Organe genitale:

Conținutul listei este diferit pentru fiecare consultație, conform listei de mai jos.
1 săptămână
 Piele (icter, uscata)
 Fontanele
 Ochi (reflex roșu)
 Screening auz
 Mobilitatea limbii
 Inima / plamani
 Ombilic
 Puls la femurale
 Solduri
 Tonus muscular
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Testicule
Flux urinar / îngrijiri prepuț
Permeabilitate anală

2 săptămâni
 Piele (icter, uscata)
 Fontanele
 Ochi (reflex roșu)
 Screening auz
 Mobilitatea limbii
 Inimă / plămâni
 Ombilic
 Puls la femurale
 Solduri
 Tonus muscular
 Testicule
 Flux urinar / îngrijiri prepuț
1 lună










Piele (icter, uscata)
Fontanele
Ochi (reflex roșu)
Reflex cornean la lumina
Screening auz
Mobilitatea limbii
Inima
Solduri
Tonus muscular

2 luni








Fontanele
Ochi (reflex roșu)
Reflex cornean la lumina
Screening auz
Inima
Solduri
Tonus muscular

4 luni







Fontanela anterioară
Ochi (reflex roșu)
Reflex cornean la lumina
Screening auz
Solduri
Tonus muscular

6 luni







Fontanela anterioară
Ochi (reflex roșu)
Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
Screening auz
Solduri
Tonus muscular
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9 luni





Fontanela anterioară
Ochi (reflex roșu)
Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
Screening auz

12 luni
 Fontanela anterioară
 Ochi (reflex roșu)
 Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
 Screening auz
 Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului
 Dentiție
 Șolduri
15 luni
 Fontanela anterioară
 Ochi (reflex roșu)
 Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
 Screening auz
 Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului
 Dentiție
 Solduri
18 luni
 Fontanela anterioară closed
 Ochi (reflex roșu)
 Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
 Screening auz
 Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului
 Dentiție
2 ani






Ochi (reflex roșu)
Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
Screening auz
Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului
Dentiție

3 ani







Tensiunea arterială
Ochi (reflex roșu)/Acuitate vizuală
Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
Screening auz
Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului
Dentiție

4 ani
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Tensiunea arterială
Ochi (reflex roșu)/Acuitate vizuală
Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
Screening auz
Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului
Dentiție

5 ani







Tensiunea arterială
Ochi (reflex roșu)/Acuitate vizuală
Reflex luminos cornean / Testul prin acoperire
Screening auz
Dimensiune amigdale / tulburări de respirație în timpul somnului
Dentiție
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19 Anexa 2. Dezvoltarea copilului

Fig. 23 Secțiunea Dezvoltare la copilul mic

In secțiunea Dezvoltare, în prima parte, apare lista cu achizițiile care trebuie să le atingă
copilul la vârsta respectivă și să fie observate de catre medic. în dreptul fiecarui item din lista
se afla o bifa cu 3 stări:
1. nebifat (semnificație = nu a fost verificat acel item)
2. bifat verde = verificat, ok
3. bifat roșu = verificat, rezultat anormal, probleme (medicul poate nota problema în
căsuța de observații)
!!! Softul ar putea sa adauge termenii respectivi direct în caseta de observații, urmand ca
medicul sa completeze ce modificări a găsit, ca în imaginea de mai jos:
Observații

Suge bine la sân:

Conținutul listei este diferit pentru fiecare consultație, conform listei de mai jos.

2 săptămâni
o Suge bine la sân
o Părinții nu sunt îngrijorați
o Se calmează și întoarce sapul la auzul vocii mamei
1 lună
o
o
o
o
o

Focalizează privirea
Tresare la zgomote puternice
Se calmează când e mângâiat
Suge bine la sân
Părinții nu sunt îngrijorați

2 luni
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o
o
o
o
o
o
o

Urmărește mișcarea cu privirea
Gângurește
Ridică capul când e culcat pe burtă
Poate fi liniștit când e mângâiat sau legănat
Suge de cel puțin 2 ori înainte de a înghiți/respira
Zâmbește ca răspuns
Părinții nu sunt îngrijorați

4 luni
o
o
o
o
o
o

Urmărește cu privirea o jucarie sau o persoană în mișcare
Răspunde cu bucurie la o persoană prin mișcarea picioarelor, vocalize etc
Își susține capul când este sprijinit de piept sau de talie în poziție șezândă.
Apucă un obiect când i se dă în mână
Râde / zâmbește ca răspuns
Părinții nu sunt îngrijorați

6 luni
o
o
o
o
o
o
o

Întoarce capul către un zgomot.
Emite sunete când vorbești cu el/ea.
Vocalizează de plăcere sau neplăcere.
Se întoarce de pe spate pe o parte.
Stă în fund sprijinit (de ex. cu o pernă)
Se întinde după/prinde obiecte
Părinții nu sunt îngrijorați

9 luni
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Caută cu privirea un obiect ascuns.
Scoate sunete diverse (de ex. mama, baba etc)
Răspunde diferit la persoane diferite.
Atrage atenția prin sunete/gesturi.
Stă așezat fără sprijin.
Stă în picioare sprijinit.
Prinde obiectele cu degetele opozante
Joacă jocuri sociale (atingere nas, cucu bau)
Plânge sau strigă pentru a capta atenția.
Părinții nu sunt îngrijorați

12 luni
o Răspunde la propriul nume.
o Înțelege întrebări simple (de ex. unde este mingea)
o Face cel puțin o combinație consoană/vocală.
o Spune cel puțin 3 cuvinte (nu trebuie să fie clare)
o Se târăște în 4 labe
o Încearcă să se ridice/să meargă atunci când e susținut de mâini
o Se simte în primejdie când este despărțit de părinți.
o Vă urmărește privirea pentru a identifica un obiect la care vă uitați
o Nu sunt îngrijorări din partea părinților.
15 luni
o Spune cel puțin 5 cuvinte (nu trebuie să fie clare)
o Apucă și mănâncă alimentele care pot fi luate cu mâna.
o Merge sprijinit de mobilă
o Arată teamă de persoane sau locuri necunoscute
o Se cațără pe scară câteva trepte
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o
o

Încearcă să se aplece (ghemuiască) pentru a ridica jucării de pe podea
Nu sunt îngrijorări din partea părinților.

18 luni (la această vârstă are 4 categorii de achiziții care trebuie urmărite)
Socio-emoțional
o Comportamentul copilului poate fi ușor gestionat.
o Este interesat de alți copii.
o De obicei este ușor de liniștit.
o Vine la părinte când are nevoie de a fi liniștit.
Abilități de comunicare
o Arată corect diverse părți ale corpului
o Încearcă să-ți atragă atenția pentru a-ți arăta ceva.
o Se întoarce sau răspunde când este chemat pe nume.
o Arată cu degetul obiectele pe care le dorește.
o Privește spre obiecte când i se cere sau arată în acea direcție.
o Imită sunete sau gesturi
o Spune peste 20 de cuvinte (nu trebuie să fie foarte clare)
o Spune cel puțin 4 consoane (de ex. B D G H N V)
Dezvoltare motorie
o Merge singur
o Mănâncă singur cu lingurița (împrăștie puțin)
Abilități de adaptare
o Își scoate căciula sau șosetele fără ajutor
o Nu sunt îngrijorări din partea părinților.
2 ani
o
o
o
o
o
o
o
o
3 ani
o
o
o
o
o
o
o
o
4 ani
o
o
o
o

Combină 2 sau mai multe cuvinte
Execută comenzi în 1-2 timpi
Merge înapoi 2 pași fără ajutor
Încearcă să fugă
Pune obiectele într-un recipient mic
Folosește jucării în activități imaginare (dă păpușii să bea)
Continuă să dezvolte noi abilități
Nu sunt îngrijorări din partea părinților.
Execută comenzi în 2-3 timpi (de ex. ridică pălăria și pantofii și pune-i în dulap)
Face propoziții cu 5 sau mai multe cuvinte.
Urcă treptele ținându-se de balustradă
Răsucește capacele unor borcane sau butoane
Joacă imaginară cu acțiuni și cuvinte (de ex. pretinde că gătește, că repară o
mașină etc).
Schimbă foile unei cărți, pagină cu pagină.
Ascultă muzică sau povești cel puțin 5-10 minute.
Nu sunt îngrijorări din partea părinților.
Înțelege comenzi complexe (presupunând 3 timpi)
Pune și răspunde la o grămadă de întrebări (de ex. ce faci?)
Urcă și coboară scările cu pași alternativi.
Desface nasturi și fermoare
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o
o
5 ani
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Încearcă să liniștească pe cineva care este supărat.
Nu sunt îngrijorări din partea părinților.
Numără cu voce tare sau pe degete pentru a răspunde la întrebarea "Câte sunt…"
Vorbește imitând adulții
Aruncă și prinde o minge
Sare într-un picior de mai multe ori
Se îmbracă și se dezbracă cu puțin ajutor.
Colaborează cu adulții
Repovestește bucăți din povești.
Se desparte ușor de părinți sau îngrijitori
Nu sunt îngrijorări din partea părinților.

Notă:
In caseta Dezvoltarea copilului va fi inclusă și modalitatea de urmărire a dezvoltării
motorii după modelul OMS !
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20 Anexa 3. Dezvoltarea motorie a copilului până la 2 ani.
Permite urmărirea dezvoltării motorii a copilului, a achizițiilor motorii dobândite până la cca
18 luni.
Modulul are la baza recomandările OMS (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
În Fișa preventivă a copilului (până la vârsta de 2 ani, inclusiv) - în secțiunea Dezvoltare
motorie și neuropsihică exista un buton Dezvoltare motorie.

Fig. 24 Butonul de deschidere a modulului de dezvoltare motorie

Apăsând pe el se deschide fereastra de mai jos.

Fig. 25 Chestionarul grafic pentru înregistrarea dezvoltării motorii la copii 6-24 de luni

Există 6 mari jaloane (milestones) considerate de OMS ca fiind cele mai importante privind
dezvoltarea motorie a unui copil:
1. Stă în fund fără ajutor
2. Stă în picioare cu sprijin
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3. Se târăște în mâini și genunchi
4. Merge cu ajutor
5. Stă în picioare singur
6. Merge singur
Fiecare achiziție motorie are o perioada de timp normală în care trebuie să fie „instalată”.
Intervalele recomandate de OMS pot fi consultate aici:
http://www.who.int/childgrowth/standards/mm_windows_graph.pdf?ua=1

De exemplu:
Achiziția “Stă în fund fără ajutor” – trebuie să apară între 4 și 9 luni. Dacă medicul constată
că această achiziție a apărut în acest interval, este Ok. Dacă nu apare – se procedează ca
atare din punct de vedere medical.
Fiecare din cele 6 achiziții are câte 2-4 criterii pe baza cărora se judecă achiziția respectivă.
De exemplu, prima achiziție are 2 criterii:
 Copilul stă în fund cu capul ridicat pentru cel puțin 10 secunde.
 Copilul nu-și folosește mâinile pentru ași menține echilibrul

Fig. 26 Exemplu de completare set achiziții dezvoltare motorie

Când ambele criterii sunt îndeplinite, se consideră ca acea achiziție este efectuată
(terminată).
La achiziția a doua – Stă în picioare cu sprijin – care are ca termen de instalare perioada
intre 5-11 luni, sunt 3 criterii:
 Copilul stă drept, pe ambele picioare, sprijinindu-se de un obiect stabil (de ex.
masa) cu ambele mâini
 Corpul copilului nu se sprijină pe obiectul stabil iar picioarele suportă cea mai mare
parte a greutății
 Copilul stă doar cu asistență pentru cel puțin 10 secunde
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Cum funcționează modulul?
Medicul face clic pe bifa din dreptul criteriului evaluat.

Automat programul înregistrează data curentă.

Dacă din diverse motive data este anterioară zilei consultației curente, se poate deschide
calendarul făcând clic pe icoana Calendar

Fig. 27 Completarea modului de dezvoltare motorie

În momentul în care s-a înregistrat data îndeplinirii acelui criteriu – în coloana din dreapta se
colorează un pătrat în verde sau roșu. Dacă vârsta acelei achiziții este în intervalul normal,
se colorează în verde. Dacă nu, se colorează în roșu.
După ce sunt îndeplinite toate criteriile aferente acelei achiziții, automat se bifează achiziția
respectivă. în exemplul de mai jos, ambele criterii au fost îndeplinite în intervalul 4-11 luni,
deci achiziția a fost făcută și este colorată în verde.

Dacă achiziția este cu probleme, adică unul sau mai multe criterii au apărut după, sau
deloc, ar trebui să se coloreze în diverse culori.
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Culori:
•

Gri: copilul nu a fost evaluat

•

Albastru: Copilul nu a atins achiziția, vârsta e mai mica sau în fereastra de timp

•

Roșu: Copilul nu a atins achiziția, vârsta este peste fereastra de timp

•

Verde: Copilul a atins achiziția

•

Galben: Copilul a atins achiziția, dar la o vârsta ușor peste fereastra de timp (sau e
fost „Roșu”)

•

Roz: Copilul nu a fost evaluat și este fost „Roșu”

In final, dezvoltarea motorie a copilului ar trebui să apară pe Graficul de dezvoltare motorie,
cum este prezentat mai jos.

Graficul de dezvoltare motorie
În secțiunea Dezvoltare, există în partea de sus dreapta un buton Grafic de dezvoltare
motorie.

Fig. 28 Buton de deschidere a graficului dezvoltării motorii

Făcând clic pe acest buton, se deschide fereastra de mai jos:

Fig. 29 Graficul de dezvoltare motorie la copii 6-24 de luni.

51

Modelul informatic – Fișa de consultație preventivă copii
În fereastra puteți vedea cele 6 achiziții motorii care trebuie atinse și cum este situația
acelui copil.
In cazul de mai sus, are prima achiziția îndeplinită și ea este colorată în verde.
Această fereastră are scopul de a vă afișa situația copilului. Nu este editabilă.
Lista celor 6 achiziții, conform OMS:

Sta în fund fără ajutor
Copilul a atins toate criteriile listate pentru acest jalon?
 Copilul stă în fund cu capul ridicat pentru cel puțin 10 secunde.
 Copilul nu-și folosește mâinile pentru a-și menține echilibrul

Stă în picioare cu sprijin
Copilul a atins toate criteriile listate pentru acest jalon?
 Copilul stă drept, pe ambele picioare, sprijinindu-se de un obiect stabil (de ex.
masa) cu ambele mâini.
 Corpul copilului nu se sprijină pe obiectul stabil iar picioarele suportă cea mai mare
parte a greutății.
 Copilul stă doar cu asistență pentru cel puțin 10 secunde.

Se târăște în mâini și genunchi
Copilul a atins toate criteriile listate pentru acest jalon?
 Copilul se mișcă alternativ în mâini și genunchi.
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 Abdomenul copilului nu se află în contact cu podeaua.
 Copilul efectuează 3 mișcări continue și consecutive, cel puțin de 3 ori.

Merge cu sprijin
Copilul a atins toate criteriile listate pentru acest jalon?
 Copilul în poziție verticală cu spatele drept.
 Copilul pășește lateral sau înainte ținându-se de un obiect stabil (de ex. masă) cu
una sau două mâini.
 Un picior se mișcă înainte în timp ce greutatea corpului este susținută de celălalt
picior.
 Copilul face cel puțin 5 pași în acest mod.

Stă în picioare fără ajutor
Copilul a atins toate criteriile listate pentru acest jalon?
 Copilul stă vertical pe ambele picioare (nu pe vârfuri) cu spatele drept.
 Picioarele suportă întreaga greutate a corpului.
 Nu există nici un contact cu persoane sau obiecte din jur.
 Copilul stă în picioare singur cel puțin 10 secunde.

Merge singur
Copilul a atins toate criteriile listate pentru acest jalon?
 Copilul face cel puțin 5 pași independent, în poziție verticală și cu spatele drept.
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 Un picior se mișcă înainte în timp ce greutatea este pe celălalt picior.
 Nu există contact cu o persoană sau alte obiecte.
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21 Anexa 4. Alimentația copilului 6-24 luni

În această anexă este prezentat conținutul secțiunii Alimentație de la Fișele copilului de 6
luni, 9 luni, 12 luni, 15 luni, 18 luni.

Fig. 30 Secțiunea Alimentație la copii 6-24 luni - cu modulul de diversificare

Alimentație: (lista cu 4 variante)
•

Alăptat exclusiv

•

Alăptat + formula/lapte

•

Formula exclusiv

•

Alăptat + ceai/apă/suc

Tip de lapte formula: text liber – (pentru a înregistra tipul de lapte pe care îl consumă
copilul).
Butonul Diversificare – deschide fereastra pentru înregistrarea informațiilor legate de
diversificarea alimentației
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Fig. 31 Butonul de Diversificarea alimentației
Fereastra Istoricul diversificării este structurata în așa fel încât medicul are în permanență
sub observație cum a evoluat diversificarea în perioada 6-18 luni (desigur, dacă a înregistrat
această evoluție). Câmpurile se completează pe măsura ce copilul crește la fiecare
consultație.
Câmpurile se activează în funcție de vârsta copilului (respectiv de fișa aleasă, deocamdată).
La consultația de 6 luni, puteți completa doar linia aferenta vârstei de 6 luni.
La copii mai mari, se activează toate liniile aferente vârstelor anterioare, adică, dacă
deschideți fișa la un copil de 12 luni, puteți completa și liniile de 9 și 6 luni, dacă doriți.

Fig. 32 Istoricul diversificării - schema

Fig. 33 Modulul Istoricul diversificării la copiii 6-18 luni – completat
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Prima coloana conține vârsta jalon a consultației.
Restul coloanelor se completează cu datele culese de la mamă (realitatea) NU ceea ce se
recomandă!
A doua coloană permite înregistrarea numărului de mese de lapte. Pentru o DMA corectă,
copilul trebuie să primească minim 2 porții de lapte (de orice fel). În fereastra principală a
modulului de alimentație, aferent vârstei medicul găsește recomandările pentru copilul
alăptat sau nealăptat.
Celelalte 7 coloane cu buline inițial roșii – va permit înregistrarea principiilor alimentare pe
care le consuma copilul (in partea de jos aveți și detalii pentru fiecare categorie). Bifați (faceți
clic) pe bulina aferenta principiului respectiv. Bulina se face verde. Dacă nu consumă, lăsați
bulina roșie. în coloana Nr. grupe se calculează automat cate buline ați bifat, adică se
menționează numărul de grupe alimentare care au fost introduse în diversificare.
Mențiune: marcarea (bifarea) fiecărui principiu din cele 7 s-ar putea face și cu bife cu 3 stări
(o stare= culoare neutră, cu semnificația că medicul nu a întrebat nimic, culoarea verde dacă
a întrebat și copilului i s-a introdus ale principiu alimentar, roșu dacă a întrebat și nu a fost
introdus acel principiu alimentar, deși ar fi trebuit sa fie introdus). Pentru ușurarea activității
medicului, deoarece ne interesează să știm ce și când s-a introdus, se poate utiliza bifa cu 2
stări, by default roșu și bifat verde. Dacă medicul nu va folosi acest instrument, toate bulinele
vor fi roșii, ceea ce semnifică o activitate de consemnare a datelor în fișa electronică de
proastă calitate!
Ultimele 2 coloane sunt Cantitatea și Frecventa. Bulinele au 3 stări:
•

bulina verde – cantitatea/frecventa sunt normal conform vârstei (conform
recomandărilor din modulul de alimentație)

•

bulina roșie cu săgeata în sus - cantitatea/frecventa este prea mare (față de
recomandările din modulul de alimentație)

•

bulina roșie cu săgeata în jos - cantitatea/frecventa este prea mica (față de
recomandările din modulul de alimentație)

Fig. 34. Istoricul diversificării
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În final avem o oglinda a procesului de diversificare al copilului.

Odată completate datele în fereastra Istoricul diversificării, apăsați pe butonul Salvează și
va întoarceți în modulul de alimentație. Datele înregistrate vor fi trecute automat în
câmpurile aferente:
•

Nr. mese de lapte

•

nr. grupe alimentare

•

Frecventa meselor

•

Cantitatea

Fig. 35 Date completate automat în sectiunea Alimentatie, dupa completarea lor Istoricul
diversificarii
In continuare medicul trebuie să bifeze Consistența alimentelor (Da, consistență bună, Nuconsistență prea mare sau prea mică)
În final alege dacă DMA (Dieta Minim Acceptabilă) este corect aplicată sau nu, alegând Da
sau Nu.
Medicul poate bifa Consiliere pentru continuarea alăptării și Consiliere alimentație
complementară.
În câmpul Observații medicul poate completa orice alte informații suplimentare.
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În final, se bifează concluzia secțiunii de Alimentație, apăsând pe butonul Management de
caz – Da sau Nu.
Rândurile reprezintă consultațiile programate pentru perioada diversificării. Conținutul
tabelului se completează prin adăugare la fiecare consultație programata.
In aceasta fereastra sunt trecute toate consultațiile care se vor face între 6 și 18 luni:

-

6 luni

-

9 luni

-

1

-

2 luni

-

15 luni

-

18 luni

In coloana 2 va consemna câte mese de lapte i se administrează copilului.
În următoarele 7 coloane se marchează ce grupe alimentare se administrează copilului,
făcând clic pe fiecare grupă (control 2 stări).
In coloana Nr. grupe programul va calcula numărul principiilor alimentare bifate (grupe
alimentare) la consultația respectivă (pe linie).
În coloana Cant. medicul înregistrează aprecierea privind cantitatea, printr-o bifă care are
următoarele stări:
= normal
= prea mare
= prea mic
Stare neutră - nu consumă acea grupă nu este nevoie să fie colorata diferit.
Controlul poate fi rotund sau pătrat/dreptunghiular, astfel încât să fie ușor de folosit. Bifele
standard sunt prea mici și greu de utilizat!
Idem, coloana Frecv. are aceleași 3 variante de răspuns.
= normal
= prea mare
= prea mic

Sub tabel sunt afișate detaliile grupelor alimentare recomandate în diversificarea copilului.
După ce se apasă butonul Salvare, datele înregistrate în consultația actuala vor fi afișate în
ecranul Alimentație în câmpurile corespunzătoare.
Nr. mese de lapte: numeric
Nr. grupe alimentare: numeric
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Frecventa meselor (în afară de lapte): răspunsul selectat în Istoricul diversificării
(Normală, Prea mică, Prea mare)
Cantitatea per masa (în afară de lapte): răspunsul selectat în Istoricul diversificării
(Normală, Prea mică, Prea mare).
La fișe de copii nu au fost solicitate generarea de concluzii în mod automat din program. De
aceea practic medicul va decide dacă dieta este corectă sau nu, selectând DMA> Da sau
Nu.
Consiliere pentru continuarea alăptării – Bifă cu 2 stări (Da/Nu) – Rămâne vizibilă la
consultațiile de 6, 9 și 12 luni, apoi dispare !
Consiliere alimentație complementara: – Bifă cu 2 stări (Da/Nu)
Minihelp – Sus în partea dreapta a secțiunii se afla o caseta cu informații legate de Dieta
minim acceptabila DMA – corespunzătoare fișei deschise pe ecran (deci corespunzătoare
vărstei)

Fig. 36 MiniHelp DMA - recomandări privind diversificare, prezentate în secțiunea
Alimentație din fișa copiilor

Variantele de text pentru fiecare MiniHelp sunt cele de mai jos:
Mini Help DMA

6 luni
Copil alăptat
•

> 4 grupe alimentare

•

Frecvența: 2-3 ori /zi

•

Cantitate: progresiv la cca ½ cană / masa (1 cană = 250 ml)
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•

Consistența - crescută

Copil nealăptat – se adaugă:
•

1-2 căni lapte/zi

•

1-2 mese în plus pe zi

9 luni
Copil alăptat
•

> 4 grupe alimentare

•

Frecvența: 3 -4 ori /zi +1-2Gustări

•

Cantitate: cca ½ cana / masă (1 cana = 250 ml)

•

Consistența - crescută

Copil nealăptat – se adaugă:
•

1-2 căni lapte/zi

•

1-2 mese în plus pe zi

12 luni
Copil alăptat
•

> 4 grupe alimentare

•

Frecvența: 3 -4 ori /zi + 1-2Gustări

•

Cantitate: cca ¾ - 1 cana / masa

•

Consistenta - crescuta

Copil nealăptat – se adaugă:
•

1-2 căni lapte/zi

•

1-2 mese în plus pe zi

15 luni
Copil alăptat
•

> 4 grupe alimentare

•

Frecventa 3 -4 ori /zi +1-2Gustari

•

Cantitate: cca ¾ - 1 cana / masa

Copil nealăptat – se adaugă:
•

1-2 căni lapte/zi

•

1-2 mese în plus pe zi

18 luni
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Copil alăptat
•

> 4 grupe alimentare

•

Frecventa 3 -4 ori /zi +1-2Gustari

•

Cantitate: cca ¾ - 1 cana / masa

Copil nealăptat – se adaugă:
•

1-2 căni lapte/zi

•

1-2 mese în plus pe zi

24 luni
Copil alăptat
•

> 4 grupe alimentare

•

Frecventa 3 -4 ori /zi +1-2Gustari

•

Cantitate: cca ¾ - 1 cana / masa

Copil nealăptat – se adaugă:
•

1-2 căni lapte/zi

•

1-2 mese în plus pe zi

Concluziile secțiunii Alimentație la copiii 6-24 luni:
Se vor genera automat, la sfârșitul secțiunii, după cum urmează:
Concluzii: se preia automat semnificația bifei de la Dieta Minim Acceptabila:
Da - “Dieta minim acceptabilă prezentă“
Nu - “Dieta minim acceptabilă absentă“
Recomandări: în toate cazurile recomandările sunt la fel:
Consiliere continuarea alăptării
Consiliere alimentație complementară
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22 Anexa 5. Scala Tanner fete

Fig. 37 Scala Tanner fete
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23 Anexa 6. Scala Tanner băieți

Fig. 38 Scala Tanner băieți
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